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Pakeitimas 19
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 153 straipsnyje numatyta, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba 
direktyvomis gali nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, skatinančius sąlygų, 
pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad 
būtų užtikrinta geresnė darbuotojų
sveikatos apsauga ir sauga. Tokiose 
direktyvose negalima nustatyti 
administracinių, finansinių ir teisinių 
apribojimų, galinčių varžyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą;

(1) Sutarties 153 straipsnyje numatyta, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba 
direktyvomis gali nustatyti būtiniausius 
reikalavimus, skatinančius sąlygų, 
pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad 
būtų užtikrinta geresnė darbuotojų 
sveikatos apsauga ir sauga.

Or. en

Pakeitimas 20
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Svarbu pabrėžti, kad su pavojingomis 
medžiagomis ir mišiniais susiduriama 
įvairiuose darbo rinkos sektoriuose, 
įskaitant gamybos , paslaugų pramonės, 
žemės ūkio, sveikatos apsaugos ir švietimo 
sektorius, ne tik didelėse, bet ir mažosiose 
ir vidutinėse įmonėse . Todėl sveikatos 
apsaugos ir saugumo standartai turėtų 
būti taikomi visoms darbo rinkos sritims ir 
visų tipų įmonėms, nepriklausomai nuo jų 
dydžio.

Or. en
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Pakeitimas 21
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į 
saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias 
darbo sąlygas;

(2) Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į 
saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias 
darbo sąlygas; Sveikatos apsaugos ir 
saugumo standartai darbe jokiu būdu 
negali būti laikomi darbuotojus 
įdarbinančių įmonių administraciniais 
suvaržymais.

Or. en

Pagrindimas

Teisės, susijusios su sveikatos apsauga ir saugumu darbe, yra įtvirtintos Pagrindinių teisių 
chartijoje ir todėl turėtų būti pabrėžiama, kad direktyvomis įgyvendinamos teisės negali būti 
laikomos įmonių apribojimais.

Pakeitimas 22
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šie pakeitimai būtini, kad pirmiau 
minėtos direktyvos ir toliau būtų 
veiksmingos;

(5) šie pakeitimai būtini, kad pirmiau 
minėtos direktyvos ir toliau būtų 
veiksmingos, tačiau neturi būti 
sumažintas darbuotojų apsaugos, kurią 
suteikia šios Direktyvos, lygis.

Or. en
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Pakeitimas 23
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kaip numatyta Sutarties 154 straipsnyje, 
Komisija konsultavosi su socialiniais 
partneriais dėl galimos Sąjungos veiksmų 
krypties šioje srityje;

(7) kaip numatyta Sutarties 154 straipsnyje, 
Komisija konsultavosi su socialiniais 
partneriais dėl galimos Sąjungos veiksmų 
krypties šioje srityje, o jie savo ruožtu
nurodė, kad būtų naudinga parengti 
aiškinamąsias gaires, ypač skirtas MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 24
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) svarbu pabrėžti, kad tam tikrų 
profesijų darbuotojai, kaip kirpėjai ir 
kosmetologai, kasdien naudoja chemines 
medžiagas ir mišinius dažnai neturėdami 
tinkamos apsaugos. Todėl tokioms 
profesijoms turėtų būti taikomos 
nuostatos, kurios apsaugotų darbuotojus 
nuo pavojingų medžiagų ir mišinių. 
Atsižvelgiant į tai, svarbu panaikinti 
Europos pagrindų susitarimą dėl 
profesinės sveikatos ir darbo saugos 
kirpyklų sektoriuje, kurį priėmė 
socialiniai partneriai „Coiffure EU“ ir 
„UNI Europa Hair and Beauty“ ir kuriuo 
siekiama pagerinti šių profesijų 
darbuotojų sveikatą ir saugą darbe. 

Or. en


